Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Uznesenia
č. 102 - 121
z 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka
z 15. decembra 2015

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka prerokovalo dňa 15. decembra
2015 na svojom 6. zasadnutí tieto body programu:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie
a overovateľov zápisnice.
Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015.
Návrh rozpočtu na rok 2016.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.
2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti BratislavaDúbravka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8. 12. 2009,
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2001 a Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2013 zo dňa 10. 12. 2013.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.
3/2004 zo dňa 7. 9. 2004 o určení školských obvodov základných škôl.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.
6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách.
Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2014/2015.
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky
2016-2020.
Informácia o činnosti útvaru kontroly.

10. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, Richardovi
Farkašovi a Irine Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
11. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 1675/10, 1810/2 a 1810/3, k. ú. Dúbravka, RNDr.
Karolovi Marsinovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
12. Návrh na predaj časti pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, Ing Vladimírovi
Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
13. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 2470, k. ú. Dúbravka, Věre Šramovej, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
14. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka, Jane
Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
15. Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi
Ondrejkovi, Jaroslavovi Halvoníkovi, Františkovi Halvoníkovi a Jánovi Mašekovi, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
16. Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú. Dúbravka, Petrovi
Ondrejkovi, Lenke Jamriškovej a Ondrejovi Halušťokovi, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
17. Návrh na nájom pozemku registra ,,C“, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka, Andrei
Skržekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
18. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425 a 3175/19, k. ú. Dúbravka,
spoločnosti euroAWK, spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, na umiestnenie reklamných
zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
19. Návrh na vyradenie školníckeho bytu v budove Základnej školy Pekníkova 6 z evidencie
bytov mestskej časti Bratislava- Dúbravka a jeho prenájom ako nebytového priestoru
Súkromnej spojenej škole British International School, so sídlom v Bratislave, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
20. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Základnej škole Bilíkova 34, k. ú.
Dúbravka, nájomcovi Detské súkromné zariadenie svetielko, so sídlom v Bratislave, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
21. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, k. ú.
Dúbravka, nájomcovi Tatrabanke a. s., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
22. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka vo výške 33.956,97 eur.
23. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
24. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na rok 2016.
25. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2016.
26. Rôzne.
27. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
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Miestne zastupiteľstvo zvolilo :
1. Za navrhovateľov uznesení poslancov:
1. 1. Marián Takács
1. 2. Mgr. Marián Podrazil

Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 2

proti : 0

zdržal sa : 1

2. Za overovateľov zápisnice poslancov :
2. 1. Ing. Jozef Radošovský
2. 2. Ing. Pavel Vladovič

Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 20

Starosta stiahol z návrhu programu rokovania miestneho zastupiteľstva materiál pod bodom
č. 10 „Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka, Richardovi
Farkašovi a Irine Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.“

Osobitné hlasovanie o zaradení materiálu do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva
pod bodom č. 20:
„Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Základnej škole Bilíkova 34, k. ú.
Dúbravka, nájomcovi Detské súkromné zariadenie svetielko, so sídlom v Bratislave,
ako prípad hodný osobitného zreteľa.“
Hlasovanie :
prítomní : 22
za : 22
proti : 0
zdržali sa : 0
Materiál bol zaradený do programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie o celom programe:
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 22

proti : 0

zdržali sa : 0

---
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K bodu č. 1: Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

Uznesenie MZ č. 102/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva:
1. 372/2009 časť B zo dňa 7. 7. 2009.
2. 16/2011 zo dňa 18. 1. 2011.
3. 60/2015 časť B bod 1 zo dňa 5. 5. 2015.
B.

zrušuje

uznesenia miestneho zastupiteľstva:
1. 62/2015 zo dňa 26. 5. 2015.
2. 63/2015 zo dňa 26. 5. 2015.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 20

proti : 0

zdržali sa : 2

--K bodu č. 2: Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2015.

Uznesenie MZ č. 103/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015 nasledovne:
BEŽNÝ ROZPOČET
Príjmy :
- zvýšenie bežných príjmov zo sumy 2 640 000 eur na sumu 2 780 000 eur
RP 111 003 – výnos dane z príjmov FO

+ 140 000

Výdavky :
- zvýšenie bežných výdavkov o + 140 000 eur
- zvýšenie RP – 09111 635 006*50 program 7.1- opravy toaliet v MŠ
+ 15 000
- zvýšenie RP – 0451 635 006*4 program 6.2 – zimná údržba
+ 20 000
- zvýšenie RP – 0451 635 006 program 6.1 – nešpecif.opravy ciest a chodníkov
+ 15 000
- zvýšenie RP – 0510 635 006 program 10.1 – údržba verejnej zelene, orez drevín + 10 000
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- zvýšenie bežných mzdových výdavkov
- zvýšenie RP – 09111 610 program 7.1 – mzdy - materské školy
- zvýšenie RP – 09111 620 program 7.1 – odvody - materské školy
- zvýšenie RP – 09601 610 program 7.3 – mzdy – školské jedálne pri MŠ
- zvýšenie RP – 0111 610 program 5.1 – mzdy – správa
- zvýšenie RP – 0111 637 026*1 program5.1 – odmeny poslanom trv.uvoľneným

+ 48 000
+ 3 000
+ 4 000
+ 19 000
+ 6 000

Príjmy v kapitole Kultúra a podkapitole Dom kultúry Dúbravka:
- zvýšenie bežných príjmov
- RP 212003*2 DKD - príjmy z prenájmov - dlhodobé od 1.7.2015
- RP 212003*21 DKD - príjmy z prenájmov - krátkodobé od 1.7.2015

+ 50 000
+ 5 000

Výdavky v kapitole Kultúra a podkapitole Dom kultúry Dúbravka:
- zvýšenie bežných výdavkov
- RP 0820 610,620,630 program 8.3 – mzdy, odvody, energie, opravy, služby

+ 55 000

- presun medzi rozpočtovými položkami v bežných výdavkoch
- z RP 0820 641 001 program 8.3. bežný transfer pre DKD z 225 000 na 197 501
- na RP 0820 632xxx - program 8.3 energie za DKD
z 0 na 27 499 eur

- 27 499
+ 27 499

Presun medzi rozpočtovými položkami v rámci bežných výdavkov:
- zvýšenie rozpočtovej položky 0830 641 012 program 3.6. transfer pre DT
- zníženie rozpočtovej položky 0830 637 004 program 3.5. tlač DN

+ 7 900
- 7 900

Rekapitulácia návrhu úpravy bežného rozpočtu na rok 2015:
PRÍJMY
Bežné príjmy

zvýšenie o

+ 195 000 eur

VÝDAVKY
Bežné výdavky

zvýšenie o

+ 195 000 eur

Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 20

proti : 1

zdržal sa : 1

---
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K bodu č. 3: Návrh rozpočtu na rok 2016.

Uznesenie MZ č. 104/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. schvaľuje
1. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 ako prebytkový vrátane
finančných operácii, v príjmovej časti vo výške 10 511 892 eur a vo výdavkovej časti
10 464 892 eur.
2. Bežný rozpočet prebytkový vo výške 72 800 eur, pričom bežné príjmy sú vo výške
9 661 892 eur a bežné výdavky vo výške 9 589 092 eur.
3. Kapitálový rozpočet schodkový vo výške 805 000 eur, pričom kapitálové príjmy sú
vo výške 45 000 eur a kapitálové výdavky 850 000 eur. Schodok kapitálového rozpočtu
pokryť finančnými operáciami.
4. Finančné operácie prebytkové vo výške 779 200 eur, pričom príjmové finančné operácie sú
vo výške 805 000 eur a výdavkové 25 800 eur.
5. Záväzné ukazovatele, úlohy a limity Domu kultúry Dúbravka, príspevkovej organizácie,
Dúbravskej televízie, spol. s.r.o. a jednotlivých oddelení a útvarov miestneho úradu.
6. Programový rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016-2018.
B. berie na vedomie
návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2017 – 2018 ako orientačný.
C. splnomocňuje
starostu
upravovať v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného
rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 za podmienky, že sa celkové
výdavky rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016 môžu prekročiť najviac
o 5 %. Úpravy nesmú mať dopad na celkový výsledok hospodárenia schválený v rozpočte
na rok 2016.
D. žiada
prednostu miestneho úradu
oznámiť príspevkovej a rozpočtovým organizáciám mestskej časti Bratislava-Dúbravka,
oddeleniam a útvarom miestneho úradu schválené záväzné ukazovatele, úlohy, limity a
programy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016.

Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 21

proti : 1

zdržali sa : 0

---
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K bodu č. 4: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009
zo dňa 8. 12. 2009, Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2001 a
Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 10. 12. 2013.

Uznesenie MZ č. 105/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2015 zo dňa 15. 12.
2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 zo dňa 8. 12. 2009,
Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 zo dňa 13. 12. 2011 a Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2013 zo dňa 10. 12. 2013, s účinnosťou dňom 1. februára 2016.
B. splnomocňuje
starostu
vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka
č. 2/2007 zo dňa 11. 12. 2007 o miestnych daniach na území mestskej časti BratislavaDúbravka v znení neskorších zmien a doplnkov.

Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 23

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č. 3/2004 zo dňa 7. 9. 2004 o určení školských obvodov základných
škôl.

Uznesenie MZ č. 106/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 7/2015 zo dňa 15. 12.
2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
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Dúbravka č. 3/2004 zo dňa 7. 9. 2004 o určení školských obvodov základných škôl,
s účinnosťou dňom 1. februára 2016.

Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 6: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaDúbravka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Dúbravka č. 6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších
podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách.

Uznesenie MZ č. 107/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 8/2015 zo dňa 15. 12.
2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaDúbravka č. 6/2008 zo dňa 9. 12. 2008 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, s účinnosťou dňom
1. februára 2016.

Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 7: Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej
mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2014/2015.

výsledkoch
pôsobnosti

Uznesenie MZ č. 108/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných
škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka
v školskom roku 2014/2015.

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0
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K bodu č. 8: Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti BratislavaDúbravka na roky 2016-2020.

Uznesenie MZ č. 109/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A.

schvaľuje

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2016-2020.
B. žiada
starostu
1. Vychádzajúc z analýzy súčasného stavu poskytovania sociálnych služieb dopracovať akčný
plán opatrení prioritných úloh na jednotlivé roky vymedzeného obdobia, ich finančné náklady
a zdroje čerpania.
T: marec 2016
2. Pravidelne raz ročne predkladať miestnemu zastupiteľstvu informáciu o stave poskytovania
sociálnych služieb a plnenie prioritných úloh na daný rok.
T: 1 x ročne
do konca decembra

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 22

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 9: Informácia o činnosti útvaru kontroly.

Uznesenie MZ č. 110/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
1. Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za 1. polrok 2015.
2. Správu z kontroly hospodárenia v Materskej škôlke Damborského.
3. Správu z kontroly platového zaradenia vedúceho pedagogického zamestnanca
v Základnej škole Sokolíkova.
4. Správu z kontroly vybraných výdavkov rozpočtu za školský rok 2014/2015
v Základnej škole Sokolíkova.
5. Správu z kontroly okolností prevodu vlastníctva bytu na ul. Hanulova.
6. Správu z kontroly prevodov vlastníctva bytov za obdobie rokov 2007 – 2015.

9

B. schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.
2. Ing. Ružene Zathureckej, miestnej kontrolórke Mestskej časti Bratislava-Dúbravka
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
odmenu za obdobie január až december 2015 10% zo súčtu mesačných platov za toto
obdobie.

Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 10: Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 557 a parc. č. 556/1, k. ú. Dúbravka,
Richardovi Farkašovi a Irine Farkašovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania miestneho zastupiteľstva.
--K bodu č. 11: Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 1675/10, 1810/2 a 1810/3, k. ú.
Dúbravka, RNDr. Karolovi Marsinovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 111/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že predaj novovytvorených pozemkov, parc. č. 1675/10-ostatné plochy, vo výmere 1 m2,
parc. č. 1810/3-záhrady, vo výmere 144 m2 , odčlenených podľa GP č. 39/2015 zo dňa 4. 5.
2015 z pozemkov, parc. č. 1675/7, parc. č. 1810/3 a parc. č. 1810/2-záhrady vo výmere
196 m2, k. ú. Dúbravka, vedených v KN ako parcely registra "C", LV č. 847, vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka je prípadom
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o susediace, priľahlé a nadväzujúce
pozemky k pozemkom vo vlastníctve kupujúceho, RNDr. Karola Marsinu, parc. č. 1810/4,
1810/8 a 1810/9 a rodinného domu, súp. č. 5837, postaveného na pozemku, parc. č. 181/8,
1810/9 nachádzajúce sa vo vnútri oplotenia.
B. schvaľuje
predaj novovytvorených pozemkov, parc. č. 1675/10-ostatné plochy vo výmere 1 m2, parc.
č. 1810/3-záhrady vo výmere 144 m2 a parc. č. 1810/2-záhrady vo výmere 196 m2 , spolu
vo výmere 341 m2, odčlenených podľa GP č. 39/2015 zo dňa 4. 5. 2015 z pozemkov, parc.
č. 1675/7 , 1810/2 a 1810/3 k. ú. Dúbravka , vedených v KN ako parcely registra "C", LV
č. 847, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti BratislavaDúbravka je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov RNDr. Karolovi Marsinovi, za
kúpnu cenu 200,- eur/m2, t. z. za cenu celkom 68 200,- eur s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 90 dní odo dňa schválenia tohto uznesenia.
V prípade, ak kúpna zmluva nebude kupujúcimi v tejto lehote podpísaná, toto uznesenie
stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami.

Hlasovanie :

prítomní : 21

za : 19

proti : 0

zdržali sa : 2

--K bodu č. 12: Návrh na predaj časti pozemku, parc. č. 31/7, k. ú. Dúbravka, Ing
Vladimírovi Svrbickému a Ing. Dagmar Svrbickej, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
--K bodu č. 13: Návrh na nájom pozemku, parc. č. 2470, k. ú. Dúbravka, Věre
Šramovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 112/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom ½-ice pozemku, parc. č. 2470-záhrada, vo výmere 269 m2, k. ú. Dúbravka, t. z.
134,5 m2 je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že nájomníčka
pozemku Věra Šramová pozemok nepretržite užívala spolu s manželom a užíva ho od roku
2004 na záhradkárske a rekreačné účely a ide o nájom po zomrelom manželovi.
B. schvaľuje
Věre Šramovej, nájom ½-ice pozemku, parc. č. 2470- záhrada, vo výmere 134,5 m2, k. ú.
Dúbravka, na dobu určitú 5 rokov, za cenu určenú Pravidlami mestskej časti BratislavaDúbravka upravujúcimi postup pri nájme pozemkov určených na záhradkárske a rekreačné
účely a to za pozemok určený na záhradkárske a rekreačné účely 1,- eur/m2/rok, t. z. za cenu
celkom 134,50 eur/rok podľa §9a ods. 9písm. c) zákona SNR č. 182/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa na záhradkárske
a rekreačné účely.

Hlasovanie :

prítomní : 19

za : 18

proti : 0

zdržal sa : 1
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K bodu č. 14: Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 1735/1 a 1734/1, k. ú. Dúbravka,
Jane Simonovej a Jozefovi Simonovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
--K bodu č. 15: Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú.
Dúbravka, Petrovi Ondrejkovi, Jaroslavovi Halvoníkovi, Františkovi Halvoníkovi
a Jánovi Mašekovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
--K bodu č. 16: Návrh na nájom časti pozemku registra ,,E“, parc. č. 2199/101, k. ú.
Dúbravka, Petrovi Ondrejkovi, Lenke Jamriškovej a Ondrejovi Halušťokovi, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.
--K bodu č. 17: Návrh na nájom pozemku registra ,,C“, parc. č. 3058/15, k. ú. Dúbravka,
Andrei Skržekovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 113/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom pozemku registra ,,C“, vo výmere 45m2, parc. č. 3058/15 k. ú. Dúbravka, druh
pozemku-zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 1381, ktorého vlastníkom je hlavné
mesto SR Bratislava pre nájomcu, Andreu Skržekovú, je prípadom hodným osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, z dôvodu vlastníctva stavby, súp. č. 3342, LV č. 4302, k. ú. Dúbravka,
existujúcej na uvedenom pozemku.
B. schvaľuje
nájom pozemku registra ,,C“, vo výmere 45m2, parc. č. 3058/15 k. ú. Dúbravka, druh
pozemku-zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 1381, ktorého vlastníkom je
hlavné mesto SR Bratislava pre nájomcu, Andreu Skržekovú, ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNRč. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu vlastníctva stavby súp. č. 3342, LV č. 4302, k. ú. Dúbravka,
existujúcej na uvedenom pozemku, na dobu určitú 10 rokov, za nájomné za celú plochu
45m2, čo je 502,03 eur/rok, s podmienkami:
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1. Žiadateľ podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom
prípade uznesenie stratí platnosť.
2. Prenajímateľ bude oprávnený každoročne jednostranne zvyšovať nájomné o výšku miery
inflácie zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 23

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 18: Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425 a 3175/19, k. ú.
Dúbravka, spoločnosti euroAWK, spol. s.r.o. so sídlom v Bratislave, na umiestnenie
reklamných zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 114/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom časti pozemkov, parc. č. 1425, druh pozemku-ostatné plochy, celková výmera
29 308 m2, vedeného na LV č. 847, vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava a časť pozemku
parc. č. 3175/19, registra ,,C“, druh pozemku-ostatné plochy, v k. ú. Dúbravka, celková
výmera 1 920 m2, vedeného na LV č. 1, pre nájomcu, spoločnosť euroAWK spol. s r. o.,
Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683, je prípadom hodným osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu pretrvávajúceho umiestnenia 1 ks obojstranného reklamného zariadenia
na pozemku, parc. č. 1425-Repašského ulica a 1 ks jednostranného reklamného zariadenia
na pozemku, parc. č. 3175/19- ul. J. Alexyho a ide o predĺženie doterajšieho nájmu.
B. schvaľuje
predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425, druh pozemku-ostatné plochy, celková
výmera 29 308 m2, vedeného na LV č. 847, vlastníkom je hlavné mesto SR Bratislava a časť
pozemku, parc. č. 3175/19, registra ,,C“, druh pozemku-ostatné plochy, v k. ú. Dúbravka,
celková výmera 1 920 m2, vedeného na LV č. 1, pre nájomcu, spoločnosť euroAWK spol.
s r. o., Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37, IČO: 35808683, je prípadom hodným osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov z dôvodu pretrvávajúceho umiestnenia 1 ks obojstranného reklamného
zariadenia na pozemku, parc. č. 1425-Repašského ulica a 1 ks jednostranného reklamného
zariadenia na pozemku, parc. č. 3175/19- ul. J. Alexyho, na dobu určitú 3 roky, za nájomné
vo výške 650,00 eur/ročne za umiestnenie reklamného zariadenia s jednou reklamnou
plochou a vo výške 1.300,00 eur/ročne za umiestnenie reklamného zariadenia s dvomi
reklamnými plochami, spolu je to 1.950,00 eur/ročne s podmienkami:
1. Žiadateľ podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom
prípade uznesenie stratí platnosť.
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2. Prenajímateľ bude oprávnený každoročne jednostranne zvyšovať nájomné o výšku miery
inflácie zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 3

--K bodu č. 19: Návrh na vyradenie školníckeho bytu v budove Základnej školy
Pekníkova 6 z evidencie bytov mestskej časti Bratislava- Dúbravka a jeho prenájom
ako nebytového priestoru Súkromnej spojenej škole British International School,
so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 115/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
1.
A. konštatuje,
že vyradenie bývalého 2-izbového služobného bytu z evidencie bytov mestskej časti
Bratislava-Dúbravka, byt č. 1, o obytnej ploche 83,75 m2, nachádzajúceho sa na prízemí
Základnej školy Pekníkova 6, súp. č. 1954, na parc. č. 1421 v Bratislave, je prípadom
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
B. schvaľuje
vyradenie bývalého 2-izbového služobného bytu z evidencie bytov mestskej časti BratislavaDúbravka, byt č. 1, o obytnej ploche 83,75 m2, nachádzajúceho sa na prízemí Základnej
školy Pekníkova 6, súp. č. 1954, na parc. č. 1421 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
2.
A. konštatuje,
že prenájom bývalého 2-izbového služobného bytu ako nebytového priestoru, o obytnej
ploche 83,75 m2, nachádzajúceho sa na prízemí Základnej školy Pekníkova 6, súp. č. 1954,
na parc. č. 1421 v Bratislave, pre účely Súkromnej spojenej školy British International
School, so sídlom na J. V. Dolinského 1, v Bratislave, IČO: 304 795 371, je prípadom
hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov na základe skutočnosti, že sa jedná o priestory
bezprostredne susediace s nebytovými priestormi nájomcom dlhodobo užívanými pre účely
vykonávania činností spojených s realizáciou vzdelávacieho procesu a ich prenájmom by
došlo k rozšíreniu priestorových kapacít školy, ktorú prevádzkuje a sceleniu nájmu.
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B. schvaľuje
prenájom bývalého 2-izbového služobného bytu ako nebytového priestoru, o obytnej ploche
83,75 m2, nachádzajúceho sa na prízemí Základnej školy Pekníkova 6, súp. č. 1954, na parc.
č. 1421 v Bratislave, pre účely Súkromnej spojenej školy British International School,
so sídlom na J. V. Dolinského 1, v Bratislave, IČO: 304 795 371, ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov na základe skutočnosti, že sa jedná o priestory bezprostredne
susediace s nebytovými priestormi nájomcom dlhodobo užívanými pre účely vykonávania
činností spojených s realizáciou vzdelávacieho procesu a ich prenájmom by došlo k rozšíreniu
priestorových kapacít školy, ktorú prevádzkuje a sceleniu nájmu na dobu určitú
od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2039, za nájomné vo výške 9,10 eur/m2/rok, za celú plochu 83,75 m2,
čo je vo výške 762,13 eur/ ročne s podmienkami:
1. Žiadateľ podpíše nájomnú zmluvu do 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom
prípade uznesenie stratí platnosť.
2. Prenajímateľ bude oprávnený každoročne jednostranne zvyšovať nájomné o výšku miery
inflácie zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 2

--K bodu č. 20: Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Základnej škole
Bilíkova 34, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Detské súkromné zariadenie svetielko, so sídlom
v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 116/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy Bilíkova, celková výmera
438,13 m2, k. ú. Dúbravka, pre Detské súkromné zariadenie Svetielko, Púpavová 34, 841 04
Bratislava, IČO: 43 964 273, je prípadom hodným osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
pretrvávajúceho užívania nebytových priestorov pre účely prevádzkovania súkromnej
materskej škôlky a ide o predĺženie doterajšieho nájmu.
B. schvaľuje
predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Základnej školy Bilíkova, celková výmera
438,13 m2, k. ú. Dúbravka, pre Detské súkromné zariadenie Svetielko, Púpavová 34, 841 04
Bratislava, IČO: 43 964 273, je prípadom hodným osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
pretrvávajúceho užívania nebytových priestorov pre účely prevádzkovania súkromnej
materskej škôlky, na dobu určitú do 30. 6. 2029, za nájomné vo výške 8,70 eur/m2/rok,
celkovo 3.811,73 eur/ročne, s podmienkou:
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1, Nájomca podpíše dodatok k nájomnej zmluve v lehote 90 dní odo dňa schválenia
uznesenia, v opačnom prípade uznesenie stratí platnosť.
2. Prenajímateľ bude oprávnený každoročne jednostranne zvyšovať nájomné o výšku miery
inflácie zistenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci rok.

Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 23

proti : 0

zdržal sa : 1

--K bodu č. 21: Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry
Dúbravka, k. ú. Dúbravka, nájomcovi Tatrabanke a.s., so sídlom v Bratislave, ako
prípad hodný osobitného zreteľa.

Uznesenie MZ č. 117/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. konštatuje,
že nájom nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Dúbravka, celková výmera
293,30 m2, k. ú. Dúbravka, pre Tatrabanku a. s., Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava, IČO
00686930, je prípadom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu pretrvávajúceho
užívania nebytových priestorov pre účely prevádzkovania pobočky Tatrabanky - Dúbravka a
ide o predĺženie doterajšieho nájmu.
B. schvaľuje
predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Domu kultúry Dúbravka, celková výmera
293,30 m2, k. ú. Dúbravka, pre Tatrabanku a. s., Hodžovo nám. 3, 850 05 Bratislava, IČO
00686930, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom ďalšieho užívania
nebytových priestorov na prevádzkovanie pobočky Tatrabanky-Dúbravka, na dobu 3 rokov,
za nájomné 200,-eur/m2 ročne, t. z. spolu 58 660,-eur/ročne, s opciou na ďalšie 3 roky
s podmienkou:
Nájomca podpíše nájomnú zmluvu v lehote 90 dní odo dňa schválenia uznesenia, v opačnom
prípade uznesenie stratí platnosť.

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

---
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K bodu č. 22: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie
z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka vo výške 33.956,97 eur.

Uznesenie MZ č. 118/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie v prípade:
1. Pohľadávok za byty vo výške 13.152,60 eur.
2. Pohľadávok za garáže vo výške 77,14 eur.
3. Pohľadávok za nebytové priestory vo výške 20.727,23 eur.
spoločne vo výške 33.956,97 eur.

Hlasovanie :

prítomní : 24

za : 24

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 23: Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie
z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 119/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie:
1. Voči spoločnosti METROPOL MEDIA, s.r.o., IČO: 44 891 458, Mickiewiczova 18
v Bratislave vo výške
500,00 eur istina
16,50 eur poplatok za poverenie
45,89 eur trovy exekúcie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
562,39 eur

2. Voči spoločnosti METROPOL MEDIA, s.r.o., IČO: 44 891 458, Mickiewiczova 18
v Bratislave vo výške
1.500,00 eur istina
16,50 eur poplatok za poverenie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
1.516,50 eur
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3. Voči Róbertovi Vizvárimu a Márii Vizváriovej, vo výške
4.236,77 eur istina
223,20 eur súdny poplatok
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
4.459,97 eur
4. Voči Štefanovi Duchoňovi, IČO: 34 299 572, bytom Čiernohorská 12 v Bratislave vo
výške
391,45 eur istina
6,63 eur súdny poplatok
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
398,08 eur
5. Voči Štefanovi Duchoňovi, IČO: 34 299 572, bytom Čiernohorská 12 v Bratislave vo
výške
758,39 eur istina
50,50 eur súdny poplatok
265,85 eur trovy konania
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
1.074,74 eur

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 24: Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Dúbravka na rok 2016.

Uznesenie MZ č. 120/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. berie na vedomie
plán zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
na rok 2016.
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B. ukladá
predsedom komisií miestneho zastupiteľstva
predložiť v spolupráci s tajomníkmi komisií miestneho zastupiteľstva organizačnému
oddeleniu plán zasadnutí príslušnej komisie miestneho zastupiteľstva na rok 2016.
T: 31. 1. 2016

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 25: Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2016.

Uznesenie MZ č. 121/2015
zo dňa 15. 12. 2015
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka
berie na vedomie
termíny poslaneckých dní na rok 2016.

Hlasovanie :

prítomní : 23

za : 23

proti : 0

zdržali sa : 0

--K bodu č. 26: Rôzne.
V tomto bode neboli schválené žiadne uznesenia miestneho zastupiteľstva.
---

RNDr. Martin Zaťovič
starosta
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